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Resumoa

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, como a

cobertura vacinal  até 5 anos de idade, deve ser procedido com o uso do “Cartão da Criança (CC)”

– MS, devendo ser utilizado pelos pais e profissionais responsáveis da área. O objetivo deste

estudo foi verificar, entre os profissionais de saúde, os fatores relacionados com o

acompanhamento antropométrico, por meio do gráfico ponderal do CC, estudo do tipo inquérito

epidemiológico, com 20 desses profissionais vinculados a quatro instituições da Rede Básica de

Saúde Municipal da Secretaria Executiva Regional VI/Fortaleza-CE, com aplicação do formulário. Os

resultados mostram que existe déficit na presença de registro do peso no gráfico do CC, como

também há cartões originais sem preenchimento, tendo como fatores que mais interferem a falta

de tempo e o esquecimento do Cartão pelo responsável. Verificou-se que, estatisticamente, foi

significativa a falta de orientação aos pais/responsáveis sobre a interpretação do gráfico ponderal.

Conclusivamente, averigou-se que a prática da monitoração do crescimento e desenvolvimento

demonstra não ser prioridade dos profissionais.
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CHILDREN ANTHROPOMETRIC ACCOMPANIMENT: THE IDEAL AND THE ACHIEVED

Abstract

The children’s growth and development monitoring, such as the immunization

coverage of children up to 5 years of age, must be accompanied by the “Identity of the Child

(CC)” - MS, and should be used by parents and professionals responsible for children. The purpose

of this study was to verify among health professionals the factors related to monitoring

anthropometric through graphic weight of the CC. Inquiry Epidemiological Study, with 20 health

professionals from 4 Government Health Basic Network Institutions of the Regional Executive

Bureau VI/Fortaleza-EC, through the application of a form. The results show that there is a deficit

in weight records on CC graph, as well as original cards not filled in, having as interference factors:

lack of time and person in charge forgetting the card. The lack of instructions to parents/persons in

charge on the weight graph interpretation proved to be statistically significant. In conclusion, the

practice of growth and development monitoring does not seem to be priority for the professionals.

Keywords: Child health. Height by weight. Health promotion.

INTRODUÇÃO

O acompanhamento de dados antropométricos em curvas de crescimento

padronizados tornou-se um teste de triagem na promoção da saúde, pois as curvas individuais,

principalmente a do peso, são indicadores sensíveis do estado de saúde da criança. Embora o

apoio científico ao valor da monitoração do crescimento como teste de triagem seja insatisfatório,

é consenso a noção de que tal procedimento é útil e contribui para a tranqüilidade dos pais.

Portanto, é recomendável fazer a aferição e o registro do peso, da estatura e do perímetro cefálico

em todas as consultas até os dois anos de idade.

O estado nutricional de uma criança é excelente indicador de sua saúde global e,

conseqüentemente, qualidade de vida, portanto, monitorar o crescimento e ganho ponderal

permite avaliar se a criança está desenvolvendo plenamente seu potencial. A carência alimentar e

a subnutrição na infância concentram a atenção dos especialistas na América Latina por mais de

meio século1.

O Brasil, assim como a maioria dos países, enfrenta uma sucessão de crises

econômicas, com sérias implicações sociais, pois há cerca de 32 milhões de brasileiros abaixo da

linha da indigência, isto é, pessoas cuja renda familiar permite apenas a aquisição da cesta básica

de alimentos2. Convém ressaltar que as crianças são consideradas os grupos populacionais mais

vulneráveis, nos quais as deficiências nutricionais costumam determinar maiores danos, pois é
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precisamente durante a infância que aumentam as necessidades dos nutrientes básicos. Uma

nutrição adequada durante a fase do crescimento garantirá à criança uma vida saudável e, em

última análise, maiores chances de sobrevivência.

Uma das atribuições do profissional de saúde, no atendimento de uma criança,

consiste em identificar a deficiência nutricional, se foi determinada pela falta de acesso a uma

alimentação adequada ou se secundária a uma infecção, erro metabólico, alimentar ou se pode

estar relacionada com outras causas.

Portanto, o “Cartão da Criança (CC)”, fornecido pelo Ministério da Saúde, é um

instrumento importante na monitoração do crescimento e desenvolvimento infantil, assim como

permite acompanhar o esquema vacinal e detectar problemas de saúde relacionados com as medidas

antropométricas. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde sugere que uma criança seja

considerada em risco nutricional quando não ganhar peso em duas medidas sucessivas ou quando a sua

curva de crescimento for descendente, cruzando as linhas de percentis mais de uma vez3.

Para isso, a puericultura está se consolidando como prática interdisciplinar e a

qualidade dos registros no CC constitui uma ferramenta relevante na avaliação, tanto da saúde

dessa população-alvo como da prática profissional que está sendo compartilhada na atenção básica.

O “Cartão da Criança”, no ano de 2005, foi revisado pelo Ministério da Saúde,

resultando na “Caderneta de Saúde da Criança”, com ampliação da faixa de acompanhamento

para 10 anos de idade. Nesta caderneta, há outros itens, além dos contidos no cartão da criança,

como dados sobre as etapas da gestação, alimentação saudável, gráfico de perímetro cefálico,

informações sobre prevenção de acidentes, profilaxia da vitamina A, bem como espaços para

anotações de cunho clínico4.

Considerando-se a relevância desses instrumentos para avaliação, o presente estudo

teve como objetivo verificar os fatores relacionados ao acompanhamento antropométrico por

intermédio do gráfico ponderal do “Cartão da Criança”.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo do tipo inquérito epidemiológico, com a finalidade de

identificar os fatores relacionados ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

mediante o gráfico pôndero-estatural da criança.

O estudo desenvolveu-se em quatro postos de saúde vinculados ao  Sistema Único de

Saúde (SUS). São eles: o Núcleo de Assistência Médica Integrada (NAMI), Centro de Saúde César

Cals, Centro de Saúde Manoel Carlos Gouveia e o Centro de Saúde Hélio Goes Ferreira, os quais

fazem parte da Secretaria Executiva Regional VI (SER VI) da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
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enfermeiros, no período de março a abril de 2003, que concordaram em participar,

independentemente da idade e sexo.

Foram empregados um formulário estruturado e um pré-teste para adequação à

finalidade da pesquisa, tornando mais objetivas e claras as questões propostas. O instrumento

aplicado continha os seguintes tópicos: dados sociodemográficos dos profissionais, fatores que

interferem no acompanhamento pôndero-estatural da criança, formas de apresentação do CC,

como o preenchimento, orientação oferecida aos pais/responsáveis sobre interpretação dos gráficos

e importância da interpretação do gráfico ponderal do CC pelos pais/responsáveis.

Foi utilizado, para realização do Teste do Qui-quadrado para discrepância, o

programa do Statistical Package for the Social Sciense (SPSS ), versão 13.0, como análise dos dados,

sendo interpretado por tabelas e gráficos.

Todos os profissionais assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

com base na Resolução de nº 196/96, do Ministério da Saúde5, sendo preservado o anonimato dos

participantes, bem como sua autonomia. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa

da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

RESULTADOS

A situação de crescimento e desenvolvimento da criança é o principal indicador de

suas condições de saúde. Portanto, a promoção da saúde infantil compreende todas as ações diretas

e indiretas que favorecem a criança. É válido ressaltar que, entre as ações diretas que competem ao

profissional de saúde, se destacam o acompanhamento antropométrico e as práticas educativas em

saúde, consistentes em atuar junto aos pais e cuidadores infantis, e às próprias crianças, mantendo ou

promovendo a aquisição de competência para atender às suas necessidades, que incluem:

comunicação, higiene, imunizações, sono, nutrição (quantidade, qualidade, hábitos), afeto,

segurança, jogos/brincadeiras, sexualidade, cuidados dentários, disciplina e auto-estima.

Foi observado que, dos 20 profissionais de saúde entrevistados, 15 (75%) referiram

que em toda consulta se faz o registro ponderal no gráfico peso-idade no CC e 5 (25%) não

realizaram, porém, tal registro. Embora não estivesse nos objetivos a verificação dos cartões,

pressupõe-se que a monitoração do crescimento infantil por parte dos profissionais ainda é

deficitária (Gráfico 1).

O tempo foi um dos fatores relacionados que interfere no acompanhamento,

relatado como inconveniente, em virtude da falta deste, mencionada por 80% dos profissionais,

notando-se a necessidade de reflexão, pois verificou-se que, em cada instituição, a média de
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crianças atendidas por profissional de saúde é de, aproximadamente, 12 por período, sendo o

tempo de expediente de cada profissional de 4 horas (Tabela 1).

Assim, com o teste do qui-quadrado para discrepância entre os fatores que

interferem no acompanhamento pôndero-estatural, foram formuladas as duas hipóteses: H0 - Não

existir discrepância entre os fatores observados e H1-  Existir discrepância (hipótese contraditória).

Como o qui-quadrado tabelado (9,4877) é menor do que o qui-quadrado calculado

para a amostra (16,31), então, concluiu-se, em nível de 95% de confiabilidade, que a hipótese H0

foi rejeitada, ou seja, os fatores apresentados são significativamente diferentes (Tabela 1).

Em relação ao preenchimento do CC, os profissionais do estudo referem ter

observado, durante as consultas em ambulatório, muitos cartões originais não-preenchidos,

correspondendo a 65% (Tabela 2). Este dado revela a pouca credibilidade quanto à importância do

registro no gráfico peso-idade.

Gráfico 1 – Distribuição porcentual dos profissionais de saúde, segundo registro ponderal no Cartão da Criança nas
consultas ambulatoriais. Fortaleza, 2003.

Fonte: Inquérito epidemiológico com profissionais de saúde da rede básica da SER-VI.

Tabela 1 – Distribuição porcentual dos profissionais de saúde, segundo os fatores relacionados ao acompanhamento
pôndero-estatural da criança. Fortaleza, 2003.

Fonte: Inquérito epidemiológico com profissionais de saúde da rede básica da SER-VI.
*Cálculo baseado nos 20 participantes do estudo.
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Foi relatado pelos profissionais de saúde o esquecimento do cartão no momento da

consulta, correspondendo a 75%. Notou-se ainda que 40% não orientavam a respeito do gráfico

do cartão (Gráfico 2) e 35% não consideravam importante a interpretação do gráfico pôndero-

estatural pelos pais (Gráfico 3). Assim, tal resultado evidencia um déficit da qualidade no

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança.

Tabela 2 – Distribuição porcentual dos profissionais de saúde, segundo formas de apresentação do Cartão da Criança
identificadas durante a consulta. Fortaleza, 2003.

Fonte: Inquérito epidemiológico com profissionais de saúde da rede básica da SER-VI.
*Cálculo baseado nos 20 participantes do estudo.

Gráfico 2 – Distribuição percentual dos profissionais de saúde, segundo a orientação oferecida aos pais/responsáveis
sobre a interpretação do gráfico ponderal do Cartão da Criança. Fortaleza, 2003.

Fonte: Inquérito epidemiológico com profissionais de saúde da rede básica da SER-VI.

Gráfico 3 – Distribuição percentual dos profissionais de saúde, segundo a importância da interpretação do gráfico
ponderal presente no Cartão da Criança pelos pais/responsáveis. Fortaleza, 2003.

Fonte: Inquérito epidemiológico com profissionais de saúde da rede básica da SER-VI.
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DISCUSSÃO

No âmbito populacional, o estado nutricional é um indicador da qualidade de vida

de uma população e a desnutrição é uma manifestação concreta da má nutrição, sendo o

monitoramento a alternativa de acompanhar os progressos alcançados em termos de

desenvolvimento e saúde. A continuidade do atendimento está incluída nas estratégias de

promoção da saúde, pois aumenta a efetividade da educação e do aconselhamento, facilitando a

aplicação de todas as demais ações. Em caso de uma má nutrição, a recuperação é comprometida,

quanto mais jovem for a criança, sobretudo no primeiro ano de vida. Daí a relevância de prevenir-

se a desnutrição mediante acompanhamento antropométrico da criança.

Na Região Sudeste do Brasil, mais de 90% das crianças que compareciam à consulta

pediátrica em um serviço de saúde possuíam Cartão da Criança, embora em 30% desses cartões

não houvesse qualquer registro de peso6.

Quando, no Gráfico 1, é caracterizado o fato de que em toda consulta se faz o

registro ponderal no gráfico peso-idade no CC, isto confirma que a atenção primária é um cuidado

de saúde amplo, em que os usuários adquirem informação do profissional de uma forma

abrangente. Por isto, faz-se necessário que as avaliações do crescimento sejam feitas e registradas,

por serem fortes indicadores na monitoração do crescimento, portanto, considerada atividade

principal do acompanhamento infantil.

A comparação das medidas de um indivíduo com a população de referência

permite a afirmação do peso e altura de determinada criança, sem definir se essa diferença é

patológica. O acompanhamento da criança ao longo do tempo, por meio de medições seriadas,

estabelecendo-se uma curva de ganho ponderal e do crescimento, é mais útil do que a

comparação de única medida com a referência, demonstrando, assim, a importância do uso do

gráfico peso-idade do cartão da criança elaborado pelo Ministério da Saúde, com base nos

ajustes dos percentis 3 e 97 pelo NCHS7.

Na tabela 1, foi verificado que a disponibilidade de tempo é fator que interfere no

acompanhamento sistemático, pois as mães referem que o profissional realiza o exame completo,

porém os atendimentos são rápidos. Assim, feito um levantamento em relação ao tempo de

atendimento, os profissionais teriam, aproximadamente, 20 minutos para cada consulta. Assim, é

possível assinalar que este fator não deveria ser apontado como problema para o

acompanhamento pôndero-estatural. Torna-se importante ressaltar que, em todas as instituições

locus da pesquisa, a criança era pesada e medida antes da consulta.

O tempo necessário para uma consulta ambulatorial é motivo de controvérsia. Na

Inglaterra, cujo sistema de saúde é muitas vezes citado como modelo, um médico generalista
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Brasil, o tempo disponível, em muitos serviços, é considerado insuficiente para uma avaliação

adequada, no entanto, a forma de organização atual de partes expressivas do sistema de saúde não

permite que o profissional de saúde estenda o tempo ou diminua o número de atendimentos.

Deste modo, procurando manter a qualidade, os profissionais deveriam buscar desenvolver

habilidades específicas para trabalhar nessa estrutura(1,8).

Com efeito, chama-se a atenção para o envolvimento dos pais/responsáveis quanto

ao CC. Analisando o porcentual dos profissionais de saúde, segundo os fatores que estão

prejudicando o acompanhamento, houve a constatação de discrepância entre os tipos de fatores

mencionados, como o não-comparecimento da criança para consulta subseqüente, sendo

evidenciada a procura da instituição por doença, falta de impressos, puericultura não constar como

rotina, falta do profissional para a realização de puericultura e cartões de segundas vias, todos

intervenientes neste processo, dentre outros itens.

Os dados da tabela 2, que ressaltam o não-preenchimento dos cartões pelos

profissionais, justificam que o Cartão de Criança, fornecido pelo Ministério da Saúde, é um

instrumento fundamental na monitoração do crescimento, além de permitir a anotação e

acompanhamento do esquema vacinal e dos problemas de saúde identificados, no qual o

monitoramento individual significa verificar a direção da curva do ganho ponderal, portanto, é de

fundamental importância.

A OMS sugere que uma criança seja considerada em risco nutricional quando não

ganhar peso em duas medidas sucessivas ou quando a sua curva de crescimento for descendente,

cruzando as linhas de percentis mais de uma vez3. Diante deste contexto, faz-se necessário o despertar

para a importância do preenchimento dos cartões da criança, por meio dos profissionais da saúde,

sendo evidenciado o risco nutricional, que pode ser verificado de forma clara e objetiva no cartão.

Ao realizar o teste do qui-quadrado para discrepância entre os tipos de cartões

observados pelos profissionais de saúde entrevistados, adotando uma confiabilidade de 95%, pôde-se

notar que não houve discrepância entre as formas de apresentação do CC pelos seus responsáveis.

A função primordial da informação na promoção da saúde é fornecer subsídios

para aqueles que têm autonomia de tomar decisões. A existência de um sistema eficiente

propicia avaliação permanente das ações empreendidas, permitindo modular as formas de

intervenção. A promoção da saúde, portanto, é o conjunto de ações exercidas, contínua e

globalmente, sobre um indivíduo ou uma comunidade, com os objetivos de reduzir a

morbimortalidade e alcançar melhores níveis de crescimento e desenvolvimento, conduzindo a

uma vida mais longa, completa e produtiva1.
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O papel do profissional de saúde não está limitado a resolver um problema clínico de

base, que pode ser o responsável ou contribuir para a má nutrição da criança9. Todo o contato com o

usuário do serviço, estando a pessoa doente ou não, deve ser considerado uma oportunidade de

ensino, pois, enquanto a pessoa tem o direito de decidir se aprende ou não, o profissional tem a

responsabilidade de apresentar a informação, podendo utilizar-se de estratégias de Educação em Saúde.

Relativamente à orientação ofertada aos pais/responsáveis sobre a interpretação do

gráfico ponderal, chama a atenção para as dúvidas e a insegurança sobre o cuidado do filho e a

diferença entre os padrões de normalidades. Daí a importância dos contatos para estimular as

mães ou cuidadores a manifestar e promover atitudes na família que favoreçam o

desenvolvimento da criança.

Portanto, o Gráfico 2, que revela a não-orientação a respeito do gráfico do cartão,

ressalta que uma devida orientação ao gráfico de crescimento da criança facilita a compreensão

dos pais no acompanhamento da evolução, assim como desperta o compromisso da família como

promotora de melhorias no cuidado de saúde da criança.

Entre os fatores que contribuem para a compreensão das orientações recebidas

pelos pais nos serviços de saúde, tem-se a escolaridade da mãe10. Os filhos de mães analfabetas e

alfabetizadas, quando comparados com as de escolaridade de segundo grau, mostraram

prevalências mais baixas, tanto de altura/idade como de peso/idade inadequado. Sendo assim, faz-

se necessária melhor orientação do gráfico para as mães com grau de escolaridade inferior ao

primeiro grau, onde estas podem basear-se apenas em observar se o ponto está dentro da faixa

adequada, sendo a figura (gráfico) mais acessível.

Existe uma associação positiva entre a desnutrição infantil e a educação materna, o

que torna relevante estratégias educativas eficazes, em todos os níveis da atenção, dirigida aos pais

de forma coerente, tendo em vista a prevenção e a promoção da saúde da criança11.

A ênfase na educação tem origem, em parte, no ponto de vista de que o público

tem o direito de esperar e receber um cuidado compreensivo, refletindo maior informação,

fazendo questionamentos mais significativos sobre os serviços oferecidos e recebidos, isto em

virtude da importância que a sociedade destina à saúde e da responsabilidade que cada profissional

tem de manter e promover a própria saúde.

No Gráfico 3, em relação à interpretação do gráfico pôndero-estatural pelos pais, o

estudo chama a atenção para o significado profissional em conhecer a situação e devolver para as

famílias esse diagnóstico, pois o nível de instrução dos pais influencia decisivamente na qualidade

do crescimento, tal qual a situação econômica. Daí a finalidade da Educação em Saúde, no que diz

respeito à curva de peso no CC.
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as seguintes afirmações: o cartão é uma fonte de registro e consulta para o profissional, perde-se

tempo ao tentar que os pais saibam interpretá-lo, a orientação sobre a conduta e o tratamento é

muito mais importante. Diante do exposto, verifica-se a necessidade de  melhoria da capacitação,

desenvolvendo uma consciência crítica para o despertar da influência do CC em relação às mães.

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança apresenta

diversas barreiras, especialmente no que diz respeito ao registro e às ações básicas de promoção à

saúde, sendo relacionados ao comportamento dos profissionais em situação de rotina,

comprometendo, assim, a qualidade da atenção à saúde da criança. Mais do que a barreira do

conhecimento, as dificuldades para a implementação de novas ações de saúde parecem

concentrar-se na área da motivação e da mudança de atitudes, sendo evidenciado como um

desafio a ser enfrentado.

Diante do recente cenário em que figura a implantação da nova “Caderneta de

Saúde da Criança” do Ministério da Saúde em 2005, ampliando as informações contidas no

“Cartão da Criança”, requerendo maior participação dos pais e compromisso dos profissionais de

saúde quanto ao preenchimento, torna-se importante ressaltar a necessidade de avaliação destes

com relação à sua utilização.

Assim, diante do exposto, a implantação de um projeto de educação permanente

seria uma maneira satisfatória, podendo qualificar as estratégias de Educação em Saúde,

possibilitando uma reflexão dos profissionais sobre a prática desenvolvida12.

Portanto, os resultados deste estudo evidenciaram que o acompanhamento do

crescimento e desenvolvimento eficaz parece ainda não ter sido despertado por parte dos

profissionais de saúde. Para haver uma continuidade do acompanhamento antropométrico, é

necessário que haja um bom sistema de informação sobre o cliente e, para isto, o registro do

peso. Não terá uma eficácia, porém, se os pais/responsáveis não forem orientados sobre esse

cuidado, sendo a Educação em Saúde um componente essencial para a melhoria na qualidade do

atendimento ao cliente, em especial na rede básica de saúde.

Assim, registra-se a concepção de que a atenção integral à saúde da criança, por

parte dos profissionais de saúde e dirigentes, deve ir além das tabelas e figuras, entendendo a

utilização plena do “Cartão da Criança” para aquelas que nasceram até o ano de 2004, assim

como a “Caderneta de saúde da criança” a partir de 2005.
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